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Venēcija.                                                  Daiņa Kārkluvalka foto

Ina Strazdiņa

BRODSKIS, 
CITRONS UN 
LIELAIS «A» 

(Kā es satiku venēcieti)
«Atvainojiet, varētu vēlreiz? Agrs, 

saprotiet…» meklēju somā pēc rak
stāmā. «A1, B izeja,» viņa noskaita no 
galvas. «Ak, jā, protams,» izliekos, ka 
atceros. «Tagad ejiet pa labi,» viņa pa
māj pāri avīžu kaudzei un uzzibsnī to 
rīta kioska meitenes smaidu, kāds pa
rasti nāk līdzi, ja nopērc turp un atpa
kaļ biļeti uz kādu no Venēcijas salām.

Biju cieti apņēmusies beidzot 
aizbraukt uz Sanmikeles kapsētu un 
apciemot dzejnieku Josefu Brod
ski. Tā vienkārši, no paša rīta. Smi
dzina. Otrpus ielai, iepretim biļešu 
kioskam, mazā, šaurā stūra ēstuvē 
pasūtu kapučīno līdzņemšanai. No 
vairākām viesošanās reizēm Itālijā 
esmu iemācījusies to dzert no rīta 
un nemulsināt vietējos ar līdzīgiem 
lūgumiem dienas otrajā pusē. Klau
soties kafijas automāta šņākoņā, ar 
skumjām vēroju, kā komercijas un 
tūrisma priekšā atkāpjas itāļu vir
tuves smalkumi un mājīgums. Picas 
šķēles vitrīnā guļ kā granīta gabali,  
pavirši pāršķiesti ar tomātu pastas 
un pakusuša siera lēveriem. Pat ostas 
un stacijas tuvumā es tomēr ilgojos 
nezaudēt ilūziju par «gardo un izvē
līgo» Itāliju. Lieku galvu ķīlā, ka viņi 
paši, pat trīs dienas bez maizes biju
ši, nekam no te redzamā nepieska
ras. Te stāvot, atceros pirms gadiem 
sešiem piedzīvoto neprātīgo drāmu, 
kad sadomāju tuvoties sava itāļu 
drauga virtuvei, kur visu, tajā pat ne
iegājusi, viņa ieskatā grasījos «mo
mentāni un neglābjami samaitāt un 
sabojāt», un kur nu vēl ar savu zie
meļnieces rupji tēsto saprašanu par 
vīnu — «Mamma mia!».  Vakariņas 
bija lieliskas, un labi vien, ka iekodu 
mēlē, laikus paklusējot dženovieša 
nevaldāmā temperamenta priekšā.

Ar karsto, balto papīra turziņu 
pirkstos lēnām virzos gar kanāla malu 
uz piestātnes pusi, kas izrādās pati pē
dējā aiz līkuma, nostāk no citām, un 
tukša. «Vai tiešām kapsēta būs ciet, vai 
arī šādā rīta stundā neviens uz mūža 
mājām nedodas?» prātoju, pētīdama 
pieturu sarakstu un līdz ar pašu noju
mi šūpodamās Venēcijas kanāla ritmā. 

Taču laiva ierodas pēkšņi, ar būk
šķi atsizdamās pret piestātni, un līdz 
ar resnu virves mezglu, kas uz brīdi 
pieāķē braucamo krastam, pretī at
lido kapteiņa apstiprinājums: «Sì, 
cimitero!». Tātad — pareizi! 

Nostājos uz kāpnēm, ļaujot 
Venēcijas kanāla ūdeņiem aprasināt 
seju un jaku. Šī pasaules dīvainākā 
pilsēta lietū un darba dienā 
izskatās vienlaikus noslēpumaina 
un atbrīvojusies. Gondolas kā 
pārsprāgušas zirņu pākstis līgani vizi
na tūristus, kuri pacietīgi slēpjas zem 
visu varavīksnes krāsu lietussargiem. 

Kurā pieturā viņš iekāpa, īsti vairs 
neatminos, tikai atskārstu, ka dažus 
pakāpiena posmus virs manis ir 
nostājies gara auguma kungs pelēkā 
žokejcepurē, tādas pašas krāsas 
žaketē, vestē, ar tumši zilas krāsas 
zīda lakatu nierīšrakstā, kas perfektā 
mezglā apsiets zem sniegbaltā krekla 
krādziņas. Ar vienu roku viņš pietu
ras pie laivas mitrās malas, ar otru — 
pie salātzaļas tirgussomas, no kuras 
laukā spraucas pamatīgs svaigas sele

rijas kāts un dziļumā iegremdēts koši 
dzeltena, grubuļaina milzu citrona 
sāns. Viņa tumši pelēkās zamšādas 
kurpes ir rūpīgi koptas. Kreisās ro
kas zeltnesī — gredzens, uzvilkts 
vismaz pirms gadiem četrdesmit 
— mazliet apdilis, mazliet plāns, 
bet teju saaudzis ar saulē iedegušo 
ādu. «Skaistas, pieredzējušas ro
kas,» nodomāju, paskatos uz augšu 
un tūdaļ atskārstu, ka arī mani 
vēro. «Jūs no kurienes esat?» viņš 
angliski vaicā zemā, skaidrā balsī, 
kas ir vielaikus skaļa, bet nepāršķeļ 
telpu, domātu tikai diviem. «No 
Latvijas,» atbildu, jūtot, ka par spīti 
drēgnumam piesarkst vaigi. «Ahā, 
interesanti,» viņš pamāj. 

«Jūs esat venēcietis?»
 «Mjā, tā sanāk. Jau sen.» 
«Bet vasarā tik daudz tūristu? Kā 

jūs varat izturēt?» 
«Pierodam. Lai gan, man jāteic, 

redzu, kā Venēcijas gars mainās, 
ūdeņi mainās, cilvēki mainās. Viņi 
domā, kā jebko, kas krastam tuvāk, 
padarīt pārdošanai izdevīgu.» 

Ar joni atsitamies pret pieturvie
tu. Laivas mezgls lido pret krastu. 
Mans sarunas biedrs uz brīdi sasau
cas ar nojumē sēdošu  kundzi, kas 
sparīgi pārkliedz motora rūkoņu. 
Tas ir īss, enerģisks dialogs, kas 
noslēdzas ar atvadu mājieniem, lai
vai atgrīļojoties no pāļiem. 

«Mana paziņa. Dēls atsūtījis no 
Japānas grāmatas. Grib, lai apska
tos,» viņš paskaidro. 

«Tā jūs te visus pazīstat?» 
«Jā, te ir grūti citam citu nepazīt. 

Mēs taču esam tikai pārsimts 
tūkstoši. Ciems būtībā.»  

«Skatos, jūs nākat no tirgus?» 
pamāju somas virzienā. 

«Mjā, tagad tie ir mani rīti,» 
tumši brūnās acis aiz apaļajiem briļļu 
stikliem mazliet piemiedzas it kā no 
ūdens astpulga, it kā dūmakainā  
smaidā.

«Esmu kaligrāfs, pasniedzējs, vadu 
Venēcijas kaligrāfijas biedrību. Tā 
ir tāda, ziniet, aizejoša lieta. Arvien 
mazāk jauniešu par to interesējas, 
bet tie, kuri iemācās glīti rakstīt, 
apgūst ne tikai to, tas ir kas vairāk, 
tā ir daudz lielāka pasaule, tā iemāca 
citādi redzēt — lēnāk, pacietīgāk, 
skaistāk. Un jūs kas būtu?» 

«Žurnāliste. Braucu uz kapiem.»
«Ak tā, interesanti,» viņš pasmai

da un tad pēkšņi — «nu tā, esam 
klāt! Redziet, tā ir mana laiva,» 
rāda uz krasta pusi, «un tas ir mans 
nams. Augšstāvā, pašā malā tie divi ir 
mani logi. Laimīgi jums kapos!» viņš 

paspiež manu roku, piemiedz ar aci 
un izkāpj. Vēroju viņu lēnām aizejam 
gar krasta malu un vēlāk šķērsojam 
tiltu ar lielo somu, no kuras joprojām 
laukā stiedzas selerijas kāts.

Es gribu atcerēties šo vietu un 
joprojām ilgi skatos līdz brīdim, kad 
to jau dzēsis nākamā kanāla līkums. 
Venezia Sestiere Cannaregio. Pirmo 
reizi mūžā esmu runājusi ar īstenu 
venēcieti. Kaligrāfu. Ja vien viņš 
nebūtu tik strauji atvadījies, es būtu 
gribējusi dzirdēt vēl vairāk par to, 
kā sākas tirgus dienas ne tikai pie 
Rialto tilta, bet citos no tūristu acīm 
slēptajos, mazajos, ēnainajos lauku
mos, kā pēc ūdens krāsas un laivu 
trokšņa dobjuma var noteikt vakara un 
lietus tuvošanos, kur pusdieno īsteni 
venēcieši, kamēr tūristi ieturas pie be
tona picu blāķiem, kā var neiemīlēties 
gondoljero un kas nogādā baložus 
Svētā Marka laukumā, kur Venēcijā 
var tikt pie tetovējuma un, jā... kur var 
glīti iemācīties rakstīt, ne tikai uz mie
sas gabala, bet arī uz papīra vai varbūt 
pergamenta, un kur…

Ja man būtu viņu jāuzraksta, 
tad tas būtu lielais «A» — stalts, 
pašapzinīgs, ar abām kājām pie ze
mes un galvu debesīs, ar vienu vil
cienu neuzvelkams. Būtu jāpiepūlas, 
jādomā, jāmācās, kamēr izdotos.

Sanmikeles sala ir viegla lietus 
aprasināta. Izkāpju krastā un tūdaļ 
laužu brīvdienu tabu — ieskatos 
telefonā, tiesa, lai saprastu, kad 
beigsies lietus. Iemaldos ziņu lentēs 
un tūdaļ satrūkstos — baletdejotājs 
Mihails Barišņikovs saņem Latvi
jas pilsonību. Nespēju ticēt. Tieši 
šodien! Mazajā veikalā jau kapsētas 
teritorijā, pāris soļu aiz vārtiem 
nopērku vīna sarkanu rozi. Josifs 
Brodskis ir viens no populārākajiem 
šīs mūža mājas iemītniekiem. Uz 
viņa, tāpat kā komponista Igora 
Stravinska atdusas vietu, norāda 
vairākas plāksnes labā acu augstumā.

Kad tuvojos Josifa Brodska 
gaišajam un vienkāršajam piemi
neklim, man dauzās sirds. Ir kas 
tāds, ko es nekad nevarēšu izstāstīt 
un aprakstīt, jo mani turēs par 
jukušu, bet to visbiežāk skaidroju 
tā — Barišņikova izrādes laikā Rīgā 
man iespēra Brodska melnais zirgs. 
Pēc divu desmitgažu klusuma es 
atsāku rakstīt. Un, ironiskā kārtā, šo 
sajūtu nav iespējams aprakstīt.

Novietoju rozi pie pieminekļa 
maliņas, nolieku zemē lietussargu, 
apsēžos mitrajā zālē un ļauju, lai līst. 

Ir liels, skaists, dziļš, lēni, izjusti, 
kaligrāfiski ar Venēcijas meistara 
roku zīmēts klusums.

«Vairs neatrast» 
Šādu virsrakstu savam veltīju

mam dzejā licis novadnieks, tagad 
Rīgā dzīvojošais Imants Smirnovs. 
Tas ir uzrakstīts «manas klases 
meitenēm no toreizējās Vandzenes 
septiņgadīgās skolas izlaiduma.»

Citēju fragmentu: «Nozied 
jasmīns, tikai rudzupuķes/ Tīrumos 
un grāvju malās zilst./ Kur jūs esat, 
skolas gadu skuķes?/ Klusē pļava, 
upes krasts un sils./ Pazudušas brū
no matu cirtas,/ Matu cirtām līdzi 
— saules lēkts,/ Kad mums toreiz 

vajadzēja šķirties,/ Durvis ciet uz 
bērnu zemi slēgt.»

Vēstules autors redakcijai uzti
cējis arī sirsnīgus vārdus savas mā
tes un tēva piemiņai, mums katram 
atgādinot tikai mūža briedumā at
skāršamo patiesību, ka vecāku do
tais jau nekur neizzūd, to pa īstam 
novērtē tikai daudz, daudz vēlāk, 
kad jau vairs nav, kam pieglausties 
un klusi pateikties.

Ilze Kārkluvalka, 
literārās lappuses veidotāja

Ilona Miezīte
DEBESU DĀRZS

Man dārzā aug mēness
kā apaļa puķe
uz dzirkstīga zvaigžņu kāta.

Un smejas tur saule 
kā nerātna skuķe —
par maz auklēta,
par maz rāta.

Es atsaitēt gribu,
pēc mietiņa skatos.
Pēkšņi komētas aste
Man sapinas matos.

Maija Laukmane
*  *  *

tupu uz ceļiem pacietīgi uzlasot  
                                         drumslas
no nupatējā veseluma — vācu  
        vienkopus katru pašas dzīvotu  
                                              mirkli
nesteidzīgi noglāstot un pirms eju  
                                                tālāk
pasakot paldies un vienkārši  
         sasildot pirkstos — un tiešām
tā notiek: jūtu ka mani mazliet  
      vēsie pirksti kļūst silti kad katra
siltā elpā dzīvotā sekunde pilna 
upes plūdumam līdzi plūstošām  
                                          nopūtām
klupieniem kritieniem pacelšanos  
                                             debesīs
nolaišanos visdziļākā bedrē —  
               pilna ar sāpēm prieku un
daudz ko citu kas nemaz nav  
                   nosaucams vārdos jo ir
pati dzīve

jo ir pati dzīve
jo ir pati dzīve un
katrs mirklis ir drumsla no bezgala  
           veseluma — no mūžīga apļa
no lidojumiem mākoņos no  
                 sēdēšanas vienatnes būrī
un no tām labajām vēstīm ko cauri  
           dzīvības laikam pie loga rūts
vienmēr un vienmēr negaidot  
                                         pieklauvē
kāda maza steidzīga — kāda maza  
                         un bezgala steidzīga
cerību zīlīte

Dace Sadaka
LIETUS BURVĪBA

Durvju ailes bija apvītas efejām,
uz sliekšņa ziedēja soļi.
Vasara, vainagu pīdama, tvīka
uz lēpjlapu smalkā šķīvja.

Svārku malām sačukstot
ar vēja maigo elpu,
viņa dzīvi smiedama pildīja
kā cauri redzamu stikla trauku.

Drīz āboli zālē ieripos
tuvāk ābeles saknēm,
un taureņi, spārnus kļaudami,
zīda diegus uz ziedlapām velēs.

Brien dienas mākoņu zābakos,
un saule lāmās smejas
par to, ka lietus aizskalos
pelnus no viņas sejas.

Dina Veinberga
*  *  *

Man tevi vajag satikt kodolā, 
pirms dīgsts nav savu prieku citiem  
                                                devis, 
pirms taureņi nav pamanījuši, 
jā, tieši tā man ļoti vajag tevi.

Man vajadzīgs ir skurbais  
                                    pirmsākums, 
tas mirklis, kurā mijas spēks un  
                                             vājums. 
Man jāpaspēj, pirms atnācis nav cits 
un tavu vārdu sevī ierunājis.

Un ielapojis savā lapotnē, 
un iegravējis savā asinsritē, 
pirms esi paguvusi sacīt — nē, 
pirms esi paguvusi pārtapt citā.

Pirms vējš, kurš vienmēr ir tik  
                                        paņemošs, 
nav savu tiesu jau uz kārtīm licis. 
Es vēlos tikai to, lai esmu drošs, 
ka nepamostos, tevi nesaticis.

Man vajag sadegšanas brīnumu 
un celšanos no sārņiem ogļu melniem, 
un pašam sevi pārspēt, pirms tu 
ar basām kājām pārstaigā pār  
                                           pelniem.
Tu esi gaisma, kas caur plakstiem  
                                                   slīd 
un aiziedama vienmēr tuvu paliec, 
un visu maigumu, kas manī mīt, 
uz mūžu bezgalības zīmē saliec.

Inga Priede
*  *  *

Ja aizbēgu pa vieglām smiltīm 
Tikai pasmaidi 
Un nesēro

Košās pļavās dalījām mēs ziedus 
Tagad dalām 
Katrs savu debess pusi

Tev būs saule zilgme apvārsnis 
Es pa smilšu ceļiem maldīšos 
Neskumsti


